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FT: Wereldwijde fusie- en overnamemarkt ruim 3
biljoen waard
De wereldwijde fusie- en overnamemarkt was in 2017 voor het vierde jaar op rij meer dan drie biljoen
dollar waard. In de Verenigde Staten was de meeste activiteit aan het fusie- en overnamefront. Dat meldt
de Financial Times.
Volgens de krant was er vorig jaar met bedrijfsovernames- en fusies wereldwijd een totaalbedrag gemoeid van 3,5
biljoen dollar, een kleine daling in vergelijking met 2016. Alleen al in de maand december werden drie enorme
transacties aangekondigd: de overname van zorgverzekeraar Aetna door apothekersbedrijf CVS voor 69 miljard dollar,
de deal tussen Walt Disney van ruim 52 miljard dollar voor een groot deel van 21st Century Fox en de aankoop van het
Australische vastgoedfonds West eld door Unibail-Rodamco voor bijna 21 miljard euro.
In de VS werd in 2017 voor een bedrag van 1,4 biljoen dollar aan deals gesloten, wat zestien procent minder is dan een
jaar eerder. Wel steeg het aantal transacties in de VS tot het recordniveau van ruim 12.400 als gevolg van vooral meer
kleinere overnames en fusies. In Europa werd voor ruim 856 miljard dollar aan deals gesloten, een stijging met zestien
procent. In Azië ging het om meer dan 911 miljard dollar, een toename met elf procent.

Hoogste niveau sinds de crisis
De verwachting is dat komend jaar meer fusies en overnames aangekondigd zullen worden. Veel bedrijven willen hun
marktpositie versterken met overnames.
De Financial Times meldt verder, op basis van cijfers van marktonderzoeker Dealogic, dat het aantal wereldwijde
beursgangen in 2017 het hoogste niveau heeft bereikt sinds de nanciële crisis. Er werden afgelopen jaar bijna 1700
bedrijven naar de aandelenmarkt gebracht, een stijging met 44 procent, en het grootste aantal sinds 2007. Met die
beursgangen werd een totaalbedrag opgehaald van 196 miljard dollar.
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31 december 2021

FT: recordbedrag aan fusies en overnames in 2021
De waarde van de wereldwijde fusie- en overnamedeals in 2021 is gestegen
tot een recordbedrag van meer dan 5,8 biljoen dollar (5,1 biljoen euro). Dat is
een stijging... 
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30 september 2021

KPMG: 'Recordaantal fusies en overnames in
Nederland'
In de eerste zes maanden van 2021 zijn in Nederland 55 procent meer
bedrijfsfusies en -overnames overeengekomen dan in dezelfde periode van
2020. Ook de nanciële... 
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02 september 2021

Overnamemarkt definitief hersteld
In de eerste helft van 2021 heeft de Nederlandse overnamemarkt zich
de nitief hersteld. Het aantal verkooptransacties steeg met 21 procent, zo
blijkt uit onderzoek.... 
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19 februari 2021

Sterk herstel overnamemarkt
In de tweede helft van 2020 heeft de Nederlandse overnamemarkt zich sterk
hersteld van de coronadip in het voorjaar. Het aantal verkooptransacties steeg
met 15 procent.... 
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16 februari 2021

KPMG: 'Ondanks corona record aan M&A activiteit in
laatste zes maanden van 2020'
In de laatste zes maanden van vorig jaar is een recordaantal fusies en
overnames op de Nederlandse markt aangekondigd. Toch kwam het totaal
aantal fusies en overnames... 

